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Boldog Új Évet Kívánok!

dr. Habjánecz Tibor

Boldog Új Évet Kívánok!
Hogy lehet ezt a képeslapra való közhelyes, ősrégi köszöntésünket, jókívánságunkat tartalommal megtölteni?
2019-ben már csak pár nap volt –
ma már tudjuk – az utolsó „békeévből”.
Elküldtük e-mailen, képeslapon
megszokott, kötelező köszöntéseinket.
Találkozásaink alkalmával, jártunkban-keltünkben gyorsan elmormoltuk
a sémát, ami a világon mindenhol úgy
hangzik, hogy „boldogújévet” – kongva
az ürességtől.
Több évnek kell eltelnie, hogy mikor kimondjuk az üdvözlést, szinte
minden szavára hangsúlyosan gondolunk, mondatokat biggyesztve a felkiáltójel után.

B.Ú.É.K.

Háborúk, emberi katarzisok, tragédiák tették beszédessé a „boldogújévet”
sablonunkat.
„Boldog Új Évet! De ezt az évet felejtsük el! Ez álmunkban se jöjjön elő!
Majd megleszünk valahogy!”
2020.
Jól indult. Háborúk, tőzsdei krachok, járványok távol öreg Európától,
Magyarországtól. Csak a szokásos.
Január elején még elmormogtunk
pár „boldogújévet”, s már hóközepén
nem tévesztettük el a 2020-at leírni.
Vannak szállodák, ahol nincs 13-as
szoba, emelet, csak úgy babonából.

Ha homokba dugjuk fejünket, elfelejthetjük a 2020-as évet?
Nem fog sikerülni, azonban bevallhatjuk, hogy emberemlékezet óta először fordult elő velünk, hogy az elhangzott „Boldog Új Évet” kimondásakor
erősen gondoltunk a jókívánság beteljesülésére.
Boldog Új Évet!
Családom, tenmagam, barátom, kollégám, geresdlakiak, magyarok és nem
magyarok!
Az éjféli, himnusz alatti gyerekpezsgős koccintáskor bevallom, önző módon még a jó egészségre is emeltem poharam.....
dr. Habjánecz Tibor
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Geresdlak története - folytatás
Jegyzet. „Vita van a pécsváradi apátsághoz tartozó Mecske és a püspöki birtok között 6 és fél kaszáló rét
miatt. Ezeket ettől a birtoktól elszakították a mecskeiek.
Az ugyancsak Pécsváradhoz
tartozó Fekete birtok és eközött illetve Tóth Jób pusztához tartozó Füzes nevű 4 és
fél holdnyi terület miatt. Ezeket a réteket a két említett falu
jobbágyai elfoglalták és saját
birtokuk területéhez csatolták.
Ezeket vissza kell perelni teljes
jog alapján.
Egy 1740 körül keletkezett forrás megerősíti, hogy
Geresdre fuldai németek telepedtek le.
Lak lakossága 1733 után
kezdett kicserélődni. Szerb
népessége helyére folyamatosan németek érkeztek. Ezt
bizonyítja az 1742-es összeírás is.
Lak családfőinek neve
1742-ben: Szerbek: olvashatatlan név, Lázó Zsivkovics,
o.n., Osztoja Radovánovics,
Márko Rádics, Márko Zsivkovics, Joannis Lucsanin,
o.n., Geczo Rádovánovics,
Osztoja Millosevics
Németek:
olvashatatlan név, Stoffll Krosz, Peter Kropp, Henrics Keszler,

Csukás István:

Januári
hó hull

Januári hó hull, fehér lesz
minden,

tiszta lapot nyit az új év.

Mit írunk rá? Itt a nagy lehetőség,

egy pillanatra költő lesz
mindenki,

a hóra íródik a közös költemény!

Honcz Adam Klik, Joannes
Smidt, Peter Auth, Joannes Smith senior, Conród
Vilhelmb, Joannes Henkel, Joannes Snaider senior,
Joannes Snaider, Jakob Söffer, Bernhard Smith, Joannes
Haill, Niklosz Pirner, Micsll
Pajjer, Philipp Hommon,
Adam Koszt.
A felsorolásból látszik,
hogy Lak népessége a telepítés következtében jelentősen megemelkedett.

Geresd családfőinek neve
1742-ben: Gosper Emerts,
olvashatalan név, Valentin Jordán, Vatenrini Veber,
Pamli Kropp, Niklosz Roszmer, Adam Kelner, Adam
Steffan, Honcz Adam Roszmer, Adam Henkl, Adam
Miller, Simon Henkl, Joannes Riem, Henrics Smidt,
Joannes Auth, Adam Auth,
Szabó Jánosné, Dobszay
Gergely, Dobszai Máténé,
Niklósz Junk, Kovács Ger-

gely, Joseph Punsz, Hencz
István, Vörös István.
Geresden és Lakon is elvégezték az 1752. évi összeírást. Ezekből az adatokból
látható, hogy kialakult mindkét falu gazdasági struktúrája
és alakulóban volt foglalkozási szerkezete is. Geresden
52 család élt, 10 magyar és
42 német. Az összeírásban az
iskolamestert is megemlítették, tehát a településen már
folyt iskolai oktatás.

A karácsonyi kaktusz gondozása
A növény Brazília trópusi
erdeiben honos. A virágok a
hajtások csúcsán a téli hónapokban jelennek meg. Kön�nyen kezelhető, nem kényes,
azonban ha ősszel nem tartjuk hűvös helyen, el is maradhat a virágzás.
Novembertől
júniusig
világos szobában tartsuk,
szeptember és október hónapokban napi 12 órás sötétséget biztosítsunk számára. Júliusban és augusztusban
jól érzi magát a szabadban,
tűző naptól védett helyen.
Február, március, szeptem-

ber és október hónapokban
elég, ha 2 hetente öntözzük.
Áprilistól júniusig valamint

novemberben, decemberben
hetente többször kevés vizet
igényel. A szabadban töltött
hónapok alatt hetente kétszer öntözhetjük, de soha ne
álljon alatta víz. Általában
a hűvös, 15-18 fokos helyet
kedveli. Ez alól a virágzás
két hónapja a kivétel. Amikor megjelennek a bimbók,
akkor kell óvatosan meleg
helyet keresnünk neki. Február, március, szeptember és
október hónapokban egyáltalán ne adjunk tápoldatot a
növénynek.
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Év Megyei Önkéntese díj
A Baranya megyei Család,
Esélyteremtési és Önkéntes
Ház valamint a Baranya megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ az „Önkéntesek Világnapja”-hoz
kapcsolódóan 2020. novemberében negyedik alkalommal írta ki az „Év Megyei
Önkéntese Díj” pályázatát, amelynek védnökei Szalay-Bobrovniczky Vince, a
Miniszterelnökség civil és
társadalmi kapcsolatokért
felelős helyettes államtitkára, valamint dr. Őri László,
a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke.
10 éve annak, hogy a kiállításvezetők Geresdlak német nemzetiségi kiállításain
fogadják a német nemzetiségi iskolák gyerekcsoportjait, felnőtt – belföldi és külföldi - csoportokat, tartanak
projektfoglalkozásokat, gőzgombócot sütnek, papírvirágot készítenek, monogramot
hímeznek, és népismereti
„órákat” adnak.
A Német Önkormányzat
Geresdlak a kiállításvezetők

munkájának elismeréseként
jelölte őket az „Év Megyei
Önkéntese Díj”-ra.
Az 5 fős zsűri is elismeréssel nyilatkozott a munká-

ról, így a segítők elnyerték
az „Év Megyei Önkéntese
Díj”-at.
A Covid járvány miatt
nem volt lehetőség az ünne-

pélyes átadáson való részvételre, s az emlékplakettet és
oklevelet Schenk Jánosné
kiállításvezető vette át.
A díjazottak emlékplakettet és névre szóló oklevelet kaptak postai úton: Kiss
Józsefné, Papp Dezsőné, Podolskiné Teppert Erzsébet,
Schenk Jánosné, Schulteisz
Józsefné, Varga Józsefné.
Mi, geresdlakiak büszkék
vagyunk hagyományainkra,
kultúránkra, anyanyelvünkre és értékrendünkre, ezek
ápolásával, átörökítésével a
kiállításvezetők is hozzájárulnak Geresdlak sokszínűségéhez, megőrizve kulturális örökségünket.
A Német Önkormányzat képviselői köszönik az
önkéntesek munkáját, akik
mindig szívből, egy jó célért,
önzetlenül tevékenykednek.
Gratulálunk az elismerésekhez, s munkájukhoz további
sok sikert, jó egészséget kívánunk!
Anett, Alexa, Edina,
Margit, Balázs

A fellépést várják az új népviseleti ingek
Új, egységes népviseleti ingek készültek a gyerektánccsoportunk részére. Az
ingek varratását a Német
Önkormányzat Geresdlak
és a Baranya Megyei Német Önkormányzat pályázatának segítségével tudtuk
megvalósítani. Köszönjük!
Bízunk benne, hogy mielőbb színpadra léphetünk
bennük.
Neue, gleiche Trachtenhemden wurden für die
Mitglieder unserer Kindervolkstanzgruppe
genäht.
Die Deutsche Selbstverwaltung der Gemeinde Ge-

reschlak, sowie die Branauer
Deutsche Selbstverwaltung
unterstützte dieses Projekt.

Wir bedanken uns dafür
sehr! Wir hoffen, dass wir
die neuen Hemden bald auf

der Bühne einsetzen können.
Schulteisz Balázs
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Telet hozó, morcos ember,
ködben csoszog a december
December hónap az ünnepvárásról a megszokottól
eltérő karácsonyi készülődésről szólt. Az utóbbi évek legnagyobb karácsonyfáját állítottuk fel az aulában. A több
mint 5 méteres fának kihívást jelentett a díszítése is, de
nagyon szépre sikerült. A fa
melletti sötétítőre háttérnek
Kata tanár néni egyedi ünnepi dekorációja került fel,
melyet az iskolás gyerekek
alkotásaiból válogatott ös�sze. Minden osztály, közösségi tér ünnepi díszbe öltözött. Karácsonyi műsorunkat
idén kamerával rögzítettük,
majd feliratozás, vágás és
utómunkálatok után küldtük
el a szülőknek, nagyszülőknek. Műsorunkat Nagy Noel
harmonika dallamai nyitották. A második osztályosok
levelet írtak a Mikulásnak,
majd a karácsonyfa díszítés és gyertyagyújtás közben
hangzottak el verseik, jókívánságaik. A harmadik osztályosok egy közös versikével
és Hohmann Viktor trombita dalával kívántak boldog
ünnepeket. Zeneiskolásaink
közül Fischer Fruzsina és
Szöllősi Emília klarinéton,
Szabó-Bartos Vilmos pedig
trombitán játszott tanára kíséretében egy karácsonyi dalt.
A 4. osztályosok több napon
keresztül készítették videoklipjüket a Német Házban,
melynek a címe Télapó, a
legnagyobb sztár. És ez valójában is így volt, hiszen a
kisfilmben szereplő Mikulás nem más volt, mint Kó-

Nagy László:

Adjon az Isten
Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét,
üres vékámba
gabonát,
árva kezembe
parolát,
lámpámba lángot,
ne kelljen
korán az ágyra
hevernem,
kérdésre választ
ő küldjön,
hogy hitem széjjel
ne dűljön,
adjon az Isten
fényeket,
temetők helyett
életet nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon úgyis, ha
nem kérem.

fiás Endre tankerületi referensünk! Innen is köszönjük
a közreműködését! Schul
teisz Márton harmonikán
játszotta el a Schneewalzert,
videoklippjének a hátterét a
felújított, havas Szent Bertalan templom adta. Schweibert Hanna és Schweier Viki
német verssel kívánt boldog
ünnepeket. Igazi meglepetést a nyolcadik osztályosok
okoztak, akik német nyelven
adták elő közös köszöntésüket! Örülünk, hogy sikerült
közös karácsonyi műsort készítenünk, így mégis megmaradt az ünnepvárás megható
hangulata.
A téli szünetben sem tétlenkedtünk. Új táskatárolók és fogasok kerültek felszerelésre és egy 4 kamerás
megfigyelő rendszer lett kiépítve az iskolában. A rendszer szükség esetén további
kamerákkal bővíthető, amit
a tapasztalatok alapján fogunk később mérlegelni. A
zárt (nem internetes) rendszer célja a személy, vagyon
és egészségvédelem. A kamerarendszer több százezer
forintos árát Raaba-Grambach testvértelepülésünk támogatásával, az adó 1%-okból, és diákönkormányzati
támogatással sikerült megvalósítanunk.
Intézményünk
tanulói
és dolgozói nevében Nagy
László, ma igen aktuális köszöntőjével kívánok Önöknek boldog újévet!
Schulteisz Balázs,
tagintézmény vezető
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei

Január elöl jár…
… és gyorsabban megérkezett, mint gondoltuk volna. Pedig sok örömet rejtett
az év utolsó hónapja is.
Meglátogattuk a megújult híres Mézeskalács falunkat. A gyerekek évről évre
visszatérő örömmel fedezik fel környezetük épületeit, kirándulásaik helyszíneit,
az izgalmas rendezvényeket.
Közben nagyokat szippantanak a finom illatokból.
A karácsonyra készülve
jócselekedeteinken keresztül
érzékeltettük a gyerekekkel a szeretet fontosságát. A
kis Jézus születéséről gyakran beszélgettünk Betlehemünket nézegetve, rendezgetve. Máriáról és Józsefről
a gyerekek szülei is gyakran
eszünkbe jutottak, akiket
sajnos ebben az évben kevésbé tudtunk bevonni az óvodai életbe, így a közös karácsonyi ünneplésbe. Ezért
reggelente apró ajándékokat
készítettünk számukra, melyeket maguk díszítette kis
csomagban vittek haza.
A karácsonyfát kicsit korábban hozta meg a Jézuska,

együtt díszítettük fel, hogy
hosszabb ideig gyönyörködhessenek benne. Örömmel
vett részt kicsi és nagy a fa
díszítésében. Esztétikai érzéküket fejlesztve, a szeretet,
a jóság érzését ezzel is igyekeztünk közvetíteni számukra.
Ajándék többször is került a fa alá. Jordán - Horváth Hajnalka néhai óvodás
saját gyermekei „kinőtt” já-

tékaiból ajándékozott ovisainknak értékes könyveket,
fejlesztő játékokat. Nagy
örömmel vették birtokba,
sokat játszottak velük, érdeklődéssel
lapozgatták.
Egy diavetítő is került a fa
alá August Krivec „Gustl”
adományából. A Geresdlaki
Német Önkormányzat háromdimenziós állatos könyvet ajánlott fel minden gyereknek. A jövő évre gazdag

termést ígérő Luca-búzával együtt igen szép ajándékokkal térhettek haza a gyerekek. Hálásan köszönünk
minden támogatást!
Néhány rászoruló gyermekünket házhoz vitt ajándékcsomaggal – ahogy ők
nevezik: angyalbatyuval lepte meg a Katolikus Karitász himesházi – geresdlaki
szervezete. Hálásan köszönöm nekik, különösen Erb
József Atyának és PintérMezei Anitának, valamint
a többi közreműködőnek, a
gyerekek nevében is! Nagy
örömet szereztek az apróságoknak! Még több gyermeknek lett ünnep a karácsony.
Sajnos az iskolával közös karácsonyi műsor is elmaradt az idén. Hiányzott
a személyes találkozás, a jókívánságok, a varázslatos
együttlét. Helyette online
videófelvételeket küldtünk a
szülőknek (egyéni és közös
éneklés, versmondás), valamint az adventi időszakban
készült képekből összeállított zenés vetítést. Reméljük, ezzel is tudtunk némi
örömet csempészni az otthoni ünnepi hangulatba.
Az új év új reményekkel
köszönt be a mi életünkbe is. Bízunk benne, hogy
egészséget, boldogságot hoz
mindenkinek. Ezért is tanultuk meg a következő kis
köszöntőt, mellyel kívánok
én is minden jót Geresdlak
lakosságának az új évre!
Adjon Isten füvet, fát,
tele pincét, kamarát!
Sok örömöt a házban,
boldogságot családban!
Cseke Zoltánné
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Befejezett pályázataink

A TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00006 kódszámú, „Épület
energetikai korszerűsítés Geresdlakon” című projekt megvalósítása során a Közösségi Ház, a Művelődési ház, orvosi
rendelő épületek felújításának készültségi foka 2020. december végére elérte a 100%-ot.
Az épületek műszaki átadása megtörtént 2020. 12. 16-án.
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Hírek röviden

Februári miserend



A polgármester döntése alapján a Geresdlaki Főzőkonyhán 2021. január 01-től az étkezési-térítési
díjak az alábbiak szerint változnak:
• óvoda: 605 Ft/nap
• iskola alsó tagozat 605 Ft/adag
• iskola felső tagozat 660 Ft/adag
• szociális étkeztetés 740 Ft/adag
• felnőtt étkezés helyben 800 Ft/adag
• felnőtt étkezés helyben kiszállítva 950 Ft/adag



Az egyházadó összege önkéntes, de minimum 4.000 Ft/fő/
év. Utalható a Geresdlaki Római Katolikus Plébánia számlaszámára 50400041-11000585, vagy befizethető készpénzben a Hivatalban Windischmanné Tündénél.



BT Regiment kreatív műhely lélegző liget – alapító Amrein Tamásné Miskolczi Boglárka - pályázatán részt vett a
Geresdlaki Egyházközösség, melyen különdíjat szerzett.
Így tudjuk szépíteni templomunk környezetét, melyhez kérjük majd későbbi időpontban (az időpontról értesítés fog
menni) a lakosság segítségét, társadalmi munka keretében.

Új szolgáltatás Geresdlakon!

Február 7. vasárnap

8.00 Geresd

Február 14. vasárnap

8.00 Püspöklak

Február 20. szombat

16.00 Geresd

Február 21. vasárnap

8.00 Püspöklak

Február 28. vasárnap

8.00 Püspöklak

A napokban kihelyezésre került a Közösségi Ház udvarán egy sárga hulladékgyűjtő, melybe a használt olajat lehet
elhelyezni zárt edényekben (pl. befőttes üveg, olajos flakon).
Egyetlen liter használt sütőolaj 1 000 000 liter ivóvizet
képes beszennyezni és fogyasztásra alkalmatlanná tenni. A
használt sütőolaj a környezetbe jutva súlyos szennyezéseket okoz, jelentős része a települési csatornahálózatba kerül,
mely dugulást okozhat.
A leadott és hasznosításra alkalmas olaj mennyisége után
az átvevő cég az óvodát támogatja.

Elérhetőség, telefonszámok
Polgármesteri Hivatal
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22.
Telefon: 69/349-101
E-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com
Polgármester:
Dr. Habjánecz Tibor
Telefon: 30/394-4595
E-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com
Jegyző:
Dr. Matesz Tímea
Telefon: 69/349-101
E-mail: jegyzo@erzsebetikoh.hu
Geresdlaki Német Önkormányzat
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22.
E-mail: glaknemet@gmail.com
Elnök: Schulteisz Balázs
Napraforgó Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha
7733 Geresdlak, Óvoda utca 4.
Telefon: 69/349-318
E-mail: glakovi@gmail.com
Óvodavezető: Cseke Zoltánné
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános
Iskola és AMI Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolája
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 15.

Telefon: 69/349-109
E-mail: geresdlak.iskola@gmail.com
Igazgató: Schulteisz Balázs
Közösségi Ház
7733 Geresdlak, Óvoda utca 2.
Telefon: 69/349-319
E-mail: glakkonyha@gmail.com
Vezető: Szöllősiné Pónya Olívia
Községi Könyvtár:
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 13.
Telefon: 69/349-101, 30/95-79-647
E-mail: glakkonyvtar@gmail.com
Könyvtárvezető: Barna-Mendly Erzsébet
Orvosi rendelő
7733 Geresdlak, Mohácsi utca 16.
Háziorvos: Fekete Tiborné Dr. Rajnai Gabriella
Telefon: 69/349-104; 30/351-7895
E-mail: dr.rajnaig@gmail.com
Orvosi ügyelet (Mohács): 69/511-158
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A magyar irodalom nagyjai,
akik január hónapban születtek
1823 január 1. Petőfi Sándor
1922 január 3. Nemes Nagy Ágnes
1878 január 12. Molnár Ferenc
1847 január 16. Mikszáth Kálmán
1823 január 21. Madách Imre
Talán egyik legismertebb költőnk Petőfi Sándor (született Petrovics Sándor, Kiskőrös, 1823 január 1. – Fehéregyháza körül, 1849 július 31.), forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet egyik legismertebb és egyik legkiemelkedőbb
alakja. Rövid élete alatt közel ezer verset írt magyarul, ebből
körülbelül nyolcszázötven maradt az utókorra, és az ismertebbeket sok más nyelvre lefordították. Külföldön Petőfi a
legismertebb magyar költő mindmáig. Ő az istenek magyar
kedvence. Mindent megkapott, hogy nagy költő lehessen:
tehetséget, történelmet, sorsot. Huszonhat évet élt, s világirodalmi rangú s méretű életmű maradt utána, mely korfordulót jelentett nemzete irodalmában.
Hans Christian Andersen meséi nyomtatásban először
Szendrey Júlia (Petőfi felesége) fordításában jelentek meg, ő
fordította le például A császár új ruhája és A rendíthetetlen
ólomkatona című mesét.

Petőfi halála után Horvát Árpád történész és könyvtárvezető1850 júliusában feleségül vette Szendrey Júliát, nagy
port kavarva ezzel a közéletben. Két fiuk és két lányuk született, házasságuk azonban annyira megromlott, hogy Szendrey Júlia elköltözött férjétől. Nagyon korán, alig 40 évesen
elhunyt, a sírján (annak ellenére, hogy Horvát Árpád feleségeként hunyt el) a Petőfi Sándorné és a Szendrey Júlia név
szerepel.
Petőfi Sándor és Szendrey Júlia fia - aki 1848-ban született Debrecenben, a keresztapja Arany János volt - apja halála után nagyapjánál élt, majd miután Szendrey Júlia hozzáment Horvát Árpád történészhez, mostohaapja mellett
nevelkedett. Petőfi Zoltán élete több elemében emlékeztet
Petőfi Sándoréra. Alig 19 évesen vándorszínésznek akart felcsapni, de a visszaemlékezések szerint csak kisebb szerepeket kapott, viszont sokat fordított francia nyelvről, és persze költeményeket is írt. Petőfi Zoltán állítólag kicsapongó
életmódot folytatott, ez pedig megviselte a szervezetét. Nagyon fiatalon megbetegedett, rokonoknál és külföldi gyógyfürdőkben keresett gyógyulást, ám 1870. november 5-én mindössze 22 évesen - tüdőbajban meghalt.

Petőfi Sándor:

A PUSZTA, TÉLEN
(részlet)
Hej, mostan puszta ám igazán a puszta!
Mert az az ősz olyan gondatlan rosz gazda;
Amit a kikelet
És a nyár gyüjtöget,
Ez nagy könnyelmüen mind elfecséreli,
A sok kincsnek a tél csak hült helyét leli.
Nincs ott kinn a juhnyáj méla kolompjával,
Sem a pásztorlegény kesergő sípjával,
S a dalos madarak
Mind elnémultanak,
Nem szól a harsogó haris a fű közűl,
Még csak egy kicsiny kis prücsök sem hegedűl.

A felújított Flodung kereszt felszentelése Erb József atyával és a család képviselőjével Flodung Jánossal. A kereszt
felújítása a BGA Zrt., a Német Önkormányzat és a Flodung
Család támogatásával valósult meg

Mint befagyott tenger, olyan a sík határ,
Alant röpül a nap, mint a fáradt madár,
Vagy hogy rövidlátó
Már öregkorától,
S le kell hajolnia, hogy valamit lásson...
Igy sem igen sokat lát a pusztaságon.
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